Problematika extremismu na území České republiky
ve druhém čtvrtletí r. 2010 (1. duben až 30. červen)

Aktivity státní správy
Problematika extremismu byla
v uplynulém období vnímána jako
jedna
z priorit
bezpečnostní
politiky jak resortem vnitra a
Policií ČR, tak jejich resortními i
mimoresortními partnery. Dne 3.
května 2010 byla usnesením
vlády č. 320 schválena Strategie
boje proti extremismu v roce
2009. První část materiálu je
věnována vývoji na extremistické
scéně v r. 2009, zaevidované
trestné činnosti s extremistickým
podtextem a dalším aspektům
této problematiky. Druhá část
obsahuje vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z Koncepce boje proti extremismu a
aktualizaci úkolů Koncepce na rok 2010.
Dne 27. května 2010 Ústavní soud ČR odmítl usnesením návrh Dělnické strany na
zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu o jejím rozpuštění jako neopodstatněné.
Byl tím završen jeden z úspěchů orgánů státní moci při eliminaci extremistických
subjektů ohrožujících, byť potencionálně, demokratické základy státu.
Ve sledovaném období se uskutečnila jednání pracovních skupin Task Force C a
Task Force B, probíhala řada interních, dvoustranných či vícestranných pracovních
schůzek k dílčím problémům v oblasti problematiky extremismu a k metodám a taktice
„zadržení“ tohoto nežádoucího fenoménu. Pokračovaly vzdělávací akce zaměřené na
zvyšování odbornosti policejního managementu a policejních specialistů, zabývajících
se extremismem. Byly plněny úkoly vyplývající z Koncepce boje proti extremismu.
Rovněž byl zpracován první výstup z projektu celospolečenského výzkumu
k problematice extremismu a materiál Regulace extremismu na internetu.

Pravicově extremistická scéna: trendy a trestná činnost s extremistickým
podtextem
V uplynulém období 2010 nedoznal vývoj na pravicově extremistické scéně
podstatných změn, nadále byl pro ní příznačný jistý útlum. V neformálních strukturách
docházelo k její větší atomizaci, za níž může stát i různé přeskupování, provázené
generační obměnou. Autonomní nacionalisté (AN), poté co se distancovali od DSSS,
nakonec v další fázi deklarativně zrušili zastřešující internetovou stránku.
Neonacistický Národní odpor (NO) rovněž ustoupil svým způsobem do pozadí, na
internetových stránkách informuje o „útocích Systému“ na „národovce“, o účasti na
zahraničních akcích a také upozorňuje na některé akce DSSS.
Viditelná zůstává pouze politická strana DSSS, která se počala připravovat na
podzimní komunální a senátní volby. Vyhodnotila výsledky parlamentních voleb a je
přesvědčena, že právě v komunálních volbách může uspět např. v některých lokalitách
Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje, kde může, mimo jiné,
populisticky využívat různé socioekonomické faktory. Tyto otázky byly řešeny na
celorepublikové poradě zástupců místních organizací DSSS, která se konala 26.
června 2010 v Praze.
Na pravicově extremistické scéně nadále zůstávaly politická strana Národní
sjednocení (NSJ) a občanské sdružení Vlastenecká fronta, avšak bez výrazných
aktivit. Rovněž internetové stránky občanského sdružení Ingenuus, jež má za cíl
poskytovat bezplatnou právní pomoc pravicovým extremistům, přestaly být
aktualizovány.
Z celkového počtu 159 727 zjištěných trestných činů na území ČR bylo v prvním
pololetí 2010 zaevidováno 153 trestných činů s extremistickým podtextem, tj. cca 0,1 %
z celkového objemu zjištěné kriminality (0,08 % ve stejném období r. 2009). Ve
srovnání s I. pololetím roku 2009 došlo k nárůstu této trestné činnosti o cca 9,2 %
(2009: 140 tr.činů; 2010: 153 tr. činů). Počet stíhaných osob poklesl o cca 12,4 % (r.
2009: 153 osob; 2010: 134 osob). Nejvíce těchto trestných činů bylo zaevidováno
v krajích Moravskoslezském - 24,8 % (38 tr.č.), hl. městě Praze - 11,1 % (17 tr.č.),
v krajích Středočeském – 9,8 % (15 tr.č.), Jihočeském - 9,8 % (15 tr.č.) a Ústeckém 9,8 % (15 tr.č.). Nejnižší počet trestných činů s extremistickým podtextem nebyl
zaregistrován v krajích Pardubickém – 1.3 % (2 tr.č.) a Karlovarském – 1,3% (2 tr.č.).
Ve skladbě trestné činnosti nedošlo k podstatným změnám. Převažovaly v ní
trestné činy dle § 403 (Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení
práv a svobod člověka), § 404 (Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a
svobod člověka), § 405 (Popírání, zpochybňování, schvalování ospravedlňování
genocidia) trestního zákoníka č. 40/2009 Sb., které jsou ekvivalenty § 260, 261, 261a
trestního zákona č. 140/1961 Sb. Z celkového počtu zaevidovaných tr. činů
s extremistickým podtextem činily tyto trestné činy 41,8 % (64 tr. činů); ve stejném
období r. 2009 činily 70,7 % (99 tr.činů).
K nejzávažnějšímu trestnému činu, k brutálnímu napadení třináctiletého chlapce
dvěma romskými mladíky, došlo v Krupce – Bohosudově. Pachatelé útoku byli Policií
ČR zadrženi. Jeden (15 let) byl umístěn do diagnostického ústavu, druhý (17 let) byl

obviněn a umístěn do Vazební věznice v Litoměřicích.

Zaevidovaná trestná činnost s extremistickým podtextem na území
České republiky v roce 2010 (1. leden – 30. červen)
KRAJE

1.1. – 31.3.2010

1.1. – 30.6.2010

ROZDÍL

(zaevidované TČ)

(zaevidované TČ)

Hl. město Praha

7

17

10

Středočeský

7

15

8

Jihočeský

8

15

7

Plzeňský

1

12

11

Ústecký

8

15

7

Královéhradecký

1

5

4

Jihomoravský

2

8

6

Moravskoslezský

16

38

22

Olomoucký

3

3

0

Zlínský

3

6

3

Vysočina

1

3

2

Pardubický

0

2

2

Liberecký

5

12

7

Karlovarský

2

2

0

ČESKÁ REPUBLIKA

64

153

+89

Trestná činnost s extremistickým podtextem v I. pololetí r. 2010
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Evropská unie a mezinárodní organizace
Ve sledovaném období nebyla v rámci Evropské unie přijata nová legislativní
opatření v oblasti extremismu. Agentura EU pro základní práva vydala v červnu svou
výroční zprávu podle níž je zapotřebí, aby Evropa dále posilovala ochranu základních
práv.
Evropská komise proti rasismu a netoleranci (ECRI) Rady Evropy zveřejnila
hodnotící zprávy Francie, Gruzie, Polska a FYROM. O situaci v oblasti lidských práv ve
světě informovala ve své výroční zprávě také Amnesty International.

